
. . . . . . . . . . . .xxxxx 
 

. . . . . . . . . . . .xxxxx 
 

Grundejerforeningen Volden 

Benløse d. 31-03-2014 
 
 
Referat fra generalforsamlingen tirsdag d. 25. marts 2014-03-31 

Referent: Jan Fredholm 
 

Emne Beslutning og kommentar 

1. Valg af dirigent Hans Ole Kofoed blev valgt. Hans Ole takker og 

konstaterer, at generalforsamlingen er varslet i 

henhold til vedtægterne 

2. Formandens beretning Link til beretning 

Der er ingen spørgsmål eller kommentarer til 

beretningen, der enstemmigt vedtages. 

3. Fremlæggelse af årsregnskab Keld fremlægger årsregnskabet 

4. Fremlæggelse af drifts- og 

likviditetsbudget 2014, samt 

fastlæggelse af kontingent 

Sonja Fluebæksvej 38: Værdiansættelsen af 

asfaltkontoen. Er det ansat til kostpris eller 

dagspris. Og om kursreguleringen derved er 

realiseret eller urealiseret? 

Det der står i årsregnskabet er dagsværdien. 

Kursreguleringen er urealiseret. 

 

Søren Fluebæksvej 96: Hvorfor er asfaltkontoen 

faldet i værdi? 

Fordi vi har solgt nogle obligationer for at få råd 

til snerydningen. 

 

Søren Fluebæksvej 96: Er det så ikke 

misvisende at kalde det for ”asfaltkonto”, når 

der ”hæves” på den? 

Jo. Men tidligere havde vi fået sat for meget ind 

på kontoen, og kompenserede senere, da vi fik 

den hårde vinter sidste sæson. 

 

Bent Fluebæksvej 44A: Kan man budgettere 

med udtrukne obligationer? 

Nej. Det er afkast, og vi skal nok finde en 

anden betegnelse til denne post. 
 

Birthe Fluebæksvej 52B: Synes ikke, at vi skal 

sætte kontingentet ned, da der nok bliver noget 

at bruge dem til, eller at spare flere op. Måske 

der kommer en hård vinter igen. 

 

Helle 24: Er helt enig 

 

Per Fluebæksvej 28B: Enig om at fastholde det 

nuværende kontingent. Men at de kr. 200,- 

klausuleres, så de kun kan bruges på 

opsparing. 

 

Helle 24: synes ikke, at beløbet skal 

øremærkes. Måske vælter sneen ned til næste 
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år, med en stor regning til følge. 

 

Afstemning om ændringsforslaget om at 

fastholde det nuværende kontingent. 24 

stemmer for og dermed er forslaget om 

uændret kontingent enstemmigt vedtaget. Der 

øremærkes ikke yderligere penge til 

asfaltkontoen, men en gensidig aftale om 

fortsat at forvalte foreningens økonomi 

forsvarligt. 

5. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer Jan Fredholm, Fluebæksvej 38 genvælges med 

fuld opbakning. 

Jørgen Faurschou, Fluebæksvej 2B vælges i 

stedet for Hanne med fuld opbakning. 

6. Valg af 2 suppleanter Bent Skovgaard Nielsen vælges som suppleant i 

stedet for Jørgen med fuld opbakning 

Dorthe Thomsen vælges med fuld opbakning 

7. Valg af revisor og revisorsuppleant Helle Johansen vælges som revisor, med fuld 

opbakning. 

Sonja Fredholm vælges som revisorsuppleant 

med fuld opbakning. Da Sonja er gift med Jan 

(sekretæren) konsulteres vedtægterne om 

Sonja kan vælges uden at være inhabil. Det er 

ikke i strid med vedtægterne. 

8. Indkomne forslag Forslag nr. 1. Lygtestander: 

John Nielsen redegør for sit forslag. 

 

Ida 56B: Synes det er en rigtig god idé 

 

Jan (sekretæren): Måske vi kan få mandat fra 

generalforsamlingen til at at gennemføre 

opgaven, hvis det kan holdes inden for det 

netop vedtagne budget. Alternativt, at tage det 

med på næste års budget. 

 

Per: SEAS plejer at sige, at vi skal starte med 

at spørge kommunen, da det er dem der skal 

betale for strømmen. 

 

XX: forrige år blev forslag om hjertestarter 

stemt ned, så det er lidt underligt der nu ses 

positivt på en lygtepæl, for at hundene har 
noget at lette ben op ad  

 

Generalforsamlingen beslutter, at bestyrelsen 

arbejder videre med forslaget. 

 

Forslag nr. 2. Nabohjælp: 

John Nielsen redegør for forslaget og fortæller 

om nabohjælp. Der har været mange indbrud, 

og det vil nabohjælp måske være et middel til 

at bekæmpe. Det kriminalpræventive råd står 



   

   

for kampagnen. Birthe og John har allerede 

tilmeldt sig, og opfordrer øvrige medlemmer i 

foreningen at gøre det samme. John vil gerne 

snakke med Politiet om det. 

Generalforsamlingen kan ikke beslutte en fælles 

tilmelding, så forslaget må ses som en 

orientering og opfordring. 

 

Søren: Kan det skrives i næste 

husstandsomdelte nyhedsbrev? 

 

Forslag nr. 3. Krolf bane: John uddyber 

forslaget. Det koster kr. 2.500,-. John vil selv 

sørge for at bore huller i græsset på 

fællesarealet. John tilbyder at udføre arbejdet. 

 

Generalforsamlingen bakker enstemmigt op 

omkring forslaget. 

 

Forslag nr. 5. Referater til dem som ikke har 

internet og e-mail: Lykke Larsen redegør for sit 

forslag. 

 

Lars (formanden): Vi vil gerne skrive i næste 

hustandsomdelte brev, hvem der ønsker 

papirreferat. 

 

Lykke vil gerne selv gå rundt og spørge hver 

enkelt om de ønsker papirreferat. 

 

Generalforsamlingen beslutter at vi skriver i 

næste husstandsomdelte nyhedsbrev, så 

medlemmerne kan 

 

Forslag nr. 5. Beskæring af rønnetræer: 

Bente Jakobsen redegør dor sit forslag. 

 

Jan (sekretæren) redegør for aftalen om 

vedligehold af grønne områder, og den tidligere 

beslutning om at lade den enkelte husejer 

vedligeholde rabat og vejtræ. Da vi netop har 

vedtaget næste års budget, og der ikke er 

råderum til at beskære træerne på foreningens 

regning, kan vi i stedet indhente separat tilbud 

fra Hededanmark, og sætte udgiften på næste 

års budget. 

Dette forslag er der enstemmig opbakning til fra 

generalforsamlingen 

9. Eventuelt Lene: Var ikke med på den første tagrensning. 

Vil gerne stå for en runde mere. Interesserede 

kan kontakte Lene. 

 

Helle 24: Vil holde loppemarked igen i år. 

Efterlyser deltagere. Kontakt Helle. Helle siger 



   

   

at det er sjovt. Skriv det på hjemmesiden. 

 

Løs snak om hjemmesiden. 

 

 

 


